
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО (Разпоредби във връзка с епидемична обстановка) 

Чл. 61 (изм. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) (1) На 

задължителна изолация и/или болнично лечение подлежат лица, болни от и 

заразоносители на холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични 

трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък 

остър респираторен синдром, COVID-19 и туберкулоза с бацилоотделяне. 

(2) На задължителна карантина подлежат контактни лица на лица, болни от 

заразна болест по ал. 1. С цел предотвратяване разпространението на заразни 

болести по ал. 1 на задължителна карантина може да подлежат и лица, които са 

влезли на територията на страната от други държави. 

(3)  Министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен 

здравен инспектор може със заповед да разпореди задължителна изолация на 

лица, болни от заразни болести извън посочените по ал. 1 и на заразоносители, 

както и задължителна карантина на контактните с тях лица. В заповедта се 

определя срокът на задължителната изолация и лечение по ал. 5, съответно на 

задължителната карантина по ал. 6 в съответствие с епидемичния риск от 

разпространението на заразната болест. 

 (4) Задължителната изолация и болничното лечение на лице по ал. 1 и 3 се 

извършва с предписание на директора на съответната регионална здравна 

инспекция по предложение на лекаря, насочил лицето за хоспитализация. 

(5) Задължителната изолация и/или лечението на лице по ал. 1 и 3 може да се 

извършва и в домашни условия с предписание на директора на съответната 

регионална здравна инспекция по предложение на лекуващия лекар въз основа 

на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск. 

(6) Задължителната карантина на лице по ал. 2 и 3 се извършва с предписание на 

директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощено 

от него длъжностно лице. 

(7) Министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен 

здравен инспектор със заповед определя срока на задължителната изолация и 

лечението по ал. 5 на лицата по ал. 1 и  задължителната карантина по ал. 6 на 

лицата по ал. 2 в съответствие с епидемичния риск от разпространението на 

заразната болест. 

(8) Контактните лица по ал. 2 и 3 не може да откажат извършването на изследване 

с цел установяване на носителство на заразна болест по ал. 1 или 3. 

(9) Министърът на здравеопазването утвърждава образец на предписанията 

по       ал. 4, 5 и 6. 

(10) Предписанията по ал. 4, 5 и 6 подлежат на предварително изпълнение. 



(11) Заповедите по ал. 3 и 7 и предписанията по ал. 4, 5 и 6 подлежат на обжалване 

пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

(12) Заповедите по ал. 3 и 7 са общи административни актове, които се издават по 

реда на чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, публикуват се на 

интернет страницата на Министерството на здравеопазването и подлежат на 

предварително изпълнение.“ 

Чл. 63 (изм. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) (1) При 

непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично 

разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1, с цел защита и опазване 

живота и здравето на гражданите, се обявява извънредна епидемична 

обстановка. 

(2) Извънредна епидемична обстановка по ал. 1 се обявява за определен период 

от време с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на 

здравеопазването въз основа на извършена от главния държавен здравен 

инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск. 

(3) Непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите по ал. 1 е 

налице, когато при извършване на оценката по ал. 2 се констатира, че заразната 

болест по чл. 61, ал. 1: 

1. е причинена от патоген с висок епидемичен потенциал (инфекциозност на 

причинителя, висока смъртност, множествен път на предаване или здраво 

носителство) и/или източникът, механизмът и пътят на предаване са необичайни 

или непознати, или 

2. представлява сериозна опасност за общественото здраве, дори когато броят на 

установените случаи при човека е малък, или 

3. може да затрудни или да забави мерките за контрол на общественото здраве, 

включително поради липса на лечение и/или ваксина и/или наличие на 

многобройни огнища и други, или 

4. е с ниско имунизационно покритие на населението, или 

5. е необичайна за региона, сезона или населението, или 

6. протича по-тежко от очакваното, има по-висока заболеваемост и/или смъртност 

или е с необичайни симптоми, или 

7. поставя в риск уязвими или рискови групи от населението (деца, възрастни хора, 

бежанци, лица с имунен дефицит и/или с хронични заболявания и други), или 

8. има регистрирани случаи сред медицински специалисти. 

(4) При обявена извънредна епидемична обстановка по ал. 1 министърът на 

здравеопазването въвежда със заповед временни противоепидемични мерки по 



предложение на главния държавен здравен инспектор за територията на страната 

или за отделна област. 

(5) Мерките по ал. 4 може да включват и забрана за влизане на територията на 

страната на граждани на други държави, с изключение на гражданите с 

постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на 

Република България, както и членовете на техните семейства. 

(6) Мерките по ал. 4 може да включват и временно ограничаване придвижването 

на територията на страната, както и временно спиране или ограничаване на 

експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение 

и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите. 

(7) Временни противоепидемични мерки по ал. 4 може да се въвеждат и със 

заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция съгласувано 

с главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община 

или населено място. 

(8) Лечебните и здравните заведения, независимо от собствеността им, са длъжни 

да изпълняват въведените мерки по ал. 4 и 7. 

(9) Държавните и общинските органи създават необходимите условия за 

изпълнение на мерките по ал. 4 и 7, като средствата за осъществяването им се 

осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети. 

(10) Заповедите по ал. 4 и 7 подлежат на обжалване пред съответния 

административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(11) Заповедите по ал.  4 и 7 са общи административни актове, които се издават 

по реда на чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, публикуват се на 

интернет страницата на Министерството на здравеопазването, съответно на 

интернет страницата на регионалната здравна инспекция и подлежат  на 

предварително изпълнение 

Чл. 63а (нов - ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) (1) При 

епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 3 министърът на 

здравеопазването може да въвежда със заповед противоепидемични мерки по 

предложение на главния държавен здравен инспектор за територията на страната 

или за отделна област за определен период от време. 

(2) Противоепидемични мерки по ал. 1 може да се въвеждат и със заповед на 

директора на съответната регионална здравна инспекция съгласувано с главния 

държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община или 

населено място за определен период от време. 

(3) При епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 3 не се 

въвеждат противоепидемични мерки за забрана за влизане на територията на 



страната на граждани на други държави и временно ограничаване 

придвижването на територията на страната. 

(4) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване пред съответния 

административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(5) Заповедите по ал. 1 и 2 са общи административни актове, които се издават по 

реда на чл. 73 от Административно-процесуалния кодекс, публикуват се на 

интернет страницата на Министерството на здравеопазването, съответно на 

интернет страницата на регионалната здравна инспекция и подлежат на 

предварително изпълнение 

Чл. 63б (предишен чл. 63а)  (1) В случай на кризисна ситуация, включително на 

масово навлизане на чужденци, търсещи закрила на територията на Република 

България, и при възникване на риск за общественото здраве, министърът на 

здравеопазването може да разпореди мерки и дейности за опазване на 

общественото здраве, различни от мерките и дейностите по този раздел. 

(2) Мерките и дейностите по ал. 1 се координират на национално ниво от главния 

държавен здравен инспектор, извършват се от регионалните здравни инспекции, 

на чиято територия са разкрити местата за настаняване, и се финансират от 

държавния бюджет. 

Чл. 63в (нов - ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)  При опасност 

от или при епидемично разпространение на заразни болести държавните и 

общинските органи, физическите и юридическите лица оказват пълно съдействие 

на органите на държавния здравен контрол. 

 Чл. 209а (изм. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) (1) Който 

наруши или не изпълни въведени от министъра на здравеопазването или от 

директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, 

ал. 4 или 7 и чл. 63а, ал. 1 или 2, освен ако деянието не съставлява престъпление, 

се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 

лв. 

Чл. 215 (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 23 

от 2020 г., в сила от 14.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 

13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, изм. ДВ, бр. 44 от 

13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) (1) Лице, болно от заразна болест по чл. 61, 

ал. 1 или 3, както и заразоносител, който откаже или не изпълнява задължителната 

изолация и/или лечение по чл. 61, ал. 4 или 5, се наказва с глоба в размер на 5000 

лв. 

(2) Лицата по ал. 1, отказали да се явят доброволно за изолация и лечение, както 

и лицата, които не изпълняват задължителната изолация, се довеждат 

принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните 



работи по искане на органите на държавния здравен контрол, на ръководителя 

на лечебното заведение за болнична помощ или на лекаря, насочил лицето за 

хоспитализация. 

Чл. 215а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на 

извънредното положение, изм. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 

14.05.2020 г.) (1) Контактно лице по чл. 61, ал. 8, което откаже извършването на 

изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, се наказва с 

глоба от 50 до 500 лв. 

(2) Лице по ал. 1, което отказва да се яви доброволно за извършване на 

изследване, се довежда принудително със съдействието на органите на 

Министерството на вътрешните работи по искане на органите на държавния 

здравен контрол. 

Чл. 215б. (нов - ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) (1) Контактно 

лице на лице, болно от заразна болест по чл. 61, ал. 1 или 3, както и лице, което е 

влязло на територията на страната от други държави, което откаже или не 

изпълнява задължителната карантина по чл. 61, ал. 6, се наказва с глоба в размер 

на 5000 лв. 

 (2) Лицата по ал. 1, които не изпълняват задължителната карантина, се довеждат 

принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните 

работи по искане на органите на държавния здравен контрол. 

Допълнителни разпоредби 

• 1 По смисъла на този закон: 

45. (нова - ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) „Извънредна 

епидемична обстановка по чл. 63, ал. 1“ е налице при бедствие, предизвикано от 

заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена 

опасност за живота и здравето на гражданите, предотвратяването и 

преодоляването на което изисква извършване на повече от обичайните дейности 

по защита и опазване живота и здравето на гражданите. 

46. (нова - ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) „Изолация“ е 

действие по отделяне на лица, болни от заразна болест по чл. 61, ал. 1 или 3, и на 

заразоносители с цел предотвратяване разпространението на съответната 

заразна болест. 

47. (нова - ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) „Карантина“ е 

действие по отделяне на контактни лица на лица, болни от заразна болест по чл. 

61, ал. 1 или 3, и на лица, които са влезли на територията на страната от други 

държави, с цел предотвратяване разпространението на съответната заразна 

болест.“ 

* Публикувано в Националния единен портал за COVID-19 


